
Napotki za sestavo predloga teme diplomskega dela 
 
Predlog teme mora vsebovati: 

o Predviden naslov diplomskega dela 
o Kratek opis teme 
o Glavne cilje diplomskega dela 
o Predvideno metodologijo 
o Seznam virov in literature, ki bo predvidoma uporabljena 

 
 
NASLOV 
 
Naslov naj ne bo predolg (tri vrstice dolg naslov je vsekakor predolg) ali prekratek (eno besedo 
dolg naslov je tipično premalo poveden, da bi iz njega že lahko sklepali, kaj je vsebina diplome). 
Naslov je najkrajši povzetek, zato naj naslov opisuje vsebino diplome. Ni smiselno dajati 
naslova, ki je sicer všečen oz. vpadljiv, a ni skoraj nič informativen. 
 
 
KRATEK OPIS TEME (≈OSNUTEK/DISPOZICIJA) 
 
Dolžina: 
- Najmanj 1 stran (ob enojnem razmaku med vrsticami, ob robovih 2,5 cm okrog in okrog, ob 

pisavi Times New Roman in velikosti pisave 12) 
 
Vsebina:  
- Vsebina naj vsebuje motivacijo/izhodišče/ozadje/osmislitev. Torej začetno vprašanje in smer, 

v katero naj bi iskanje odgovora šlo. Vsebuje naj kratko predstavitev problema oz. vprašanja, 
razlago zanimivosti tega problema oz. izhodiščnega vprašanja ter pojasnilo, zakaj oz. kako 
bo to, kar bi radi naredili, pomagalo odgovoriti na vprašanje oz. prispevalo k rešitvi 
problema. Recimo: 

o v literaturi [referenca] najdemo trditev x, zato bomo ...;  
o v literaturi [referenca] najdemo trditev x, ki sloni na podatkih iz islandščine, v 

nalogi bomo pa preverjali, ali slovenski podatki sklepe potrjujejo ali ne, ali jih je 
treba prilagoditi ...;  

o teorija pravljic [referenca] pravi, da x, mi pa bi radi preverili, ali to drži tudi za 
pravljice y;  

o ker imata slovenščina in zulujščina obe x [referenca], se postavlja vprašanje, ali 
..., zato bomo ...;  

o avtorja x in y oba obravnavata tematiko y, mi pa bi radi ugotovili v čem se 
razlikujeta / primerjali njune poglede na y …;  

o za slovenščino se često na splošno oz. brez podrobnejše opredelitve pravi, da ima 
dvojino, za primorske/zahodne govore pa ravno tako na splošno oz. brez 
podrobnejše opredelitve, da dvojine nimajo, zato bomo testirali ...;  

o za slovenske avtorje v splošnem velja da x, vendar …  
o … 

- Opisani naj bodo tudi pričakovani rezultati vašega dela (npr. preveritev trditev iz literature na 
novih podatkih), neposredne posledice (npr. potrditev/ovržba trditev iz literature, obogatitev 
literature z novim gradivom) in možne posredne posledice (npr. relevanca za poučevanje 
slovenščine) ipd. 



- Naredite tudi kratek pregled dosedanjih raziskav na izbranem področju z navedbo 
poglavitnih teorij in hipotez (ne pozabite na vire/reference), ki že obstajajo. Napišite, s 
katerimi teorijami boste polemizirali, jih potrjevali ali jih skušali izpodbiti ter kako boste na 
novo definirali določen problem oziroma idejo.  

 
 
GLAVNI CILJI DIPLOMSKEGA DELA 
 
Na kratko napišite, kaj je glavni cilj vašega diplomskega dela. Poleg v vsebini navedenega 
izhodiščnega vprašanja, na katero boste skušali odgovoriti, je eden ciljev lahko tudi 'narečni 
slovarček', 'literarni pregled avtorja x' itd. 
 
 
METODOLOGIJA 
 
Opišite, kako boste pridobili podatke, s katerimi boste dokazovali svoje trditve, na primer z 
vprašalnikom, s snemanjem, iz obstoječega korpusa, neposredno iz gradiva, iz drugih literarno 
teoretskih tekstov itd.; koliko bo informantov/kakšen bo vzorec, kako obsežen korpus besedil 
zajema vaša raziskava, kdo bodo informanti; kako boste pristopili k analizi podatkov, npr. na 
podlagi vprašalnika, na podlagi opisa/klasifikacije v Toporišičevi Slovenski slovnici ..., na 
podlagi tipoloških razvrstitev literature …; kaj bo na vprašalniku (več kot le vzorčne ponazoritve 
seveda ne boste mogli vključiti); ipd. 
 
 
SEZNAM VIROV IN LITERATURE 
 
Seznam virov in literature naj bo izčrpen. Navedite vso literaturo in vire, za katere mislite, da jih 
boste uporabili. Ne navajajte literature, ki je sicer povezana z vašo temo, a je ne nameravate 
uporabiti. Seznam literature naj sledi napotkom za navajanje literature iz navodil za pripravo 
diplome. 


